Katolickie Przedszkole Aniołowo
Katolicka Szkoła Podstawowa
w Świeciu
Treść z „Poradnika dla rodziców” ze strony www.men.gov.pl
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
1. Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, w innych formach
wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania
przedszkolnego) oraz do dnia 31 sierpnia 2019 r. także w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
3. Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i
4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
4. Od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji
wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3-letniemu.
5. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego.

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

PRZYJMOWANIE DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
1. Rada gminy ustala sieć publicznych szkół podstawowych po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty.
2. W latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 dziecko, które realizuje lub będzie
realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na
wniosek rodziców będzie przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie pierwszej
szkoły podstawowej, gmina może do 15 czerwca 2016 r. wskazać jako miejsce

realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie
mieszkają. Wyjątek stanowi przypadek, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie
pierwszej w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000
mieszkańców przekracza 7; w pozostałych szkołach – 11.
4. Jeżeli droga dziecka z domu do wskazanej przez gminę szkoły przekracza 3 km,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu, a do ukończenia przez dziecko 7 lat
– także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

PRZYJMOWANIE DO SZKOŁY DZIECI, KTÓRE CHCĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W KLASIE
PIERWSZEJ I DRUGIEJ:
1. Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w
klasie pierwszej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016
r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej.
2. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszcza
dziecko. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.
3. Wniosek można złożyć także do dyrektora innej szkoły podstawowej, równocześnie
powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dotychczas uczęszcza
dziecko.
4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie
podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy drugiej szkoły podstawowej
oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.
5. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast
kontynuowania nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej może korzystać z
wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Warunkiem jest wyrażenie zgody odpowiednio przez – dyrektora przedszkola lub
szkoły podstawowej albo osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego –
na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor
przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania
przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w której
obwodzie dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego w trakcie roku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej.

6. Przepisy dotyczące dzieci urodzonych w 2009 r., które rozpoczęły naukę w roku
szkolnym 2015/2016, dotyczą również szkół artystycznych realizujących kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
PRZYJMOWANIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA 6-LETNIEGO:
1. Dzieci 6-letnie od 1 września 2016 r. mają prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
2. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod
warunkiem:
korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub
posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z
wychowania przedszkolnego).
3. Do szkoły znajdującej się w obwodzie, w którym mieszka dziecko – zarówno 6-, jak i 7letnie – dyrektor przyjmie je do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
4. Do szkoły znajdującej się poza obwodem, w którym mieszka dziecko, może być ono
przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wniosek o przyjęcie do
szkoły poza obwodem należy składać do dyrektora tej szkoły w terminie określonym
przez gminę (terminy rekrutacji określa gmina do końca stycznia danego roku).
5. Organ prowadzący publiczne szkoły może określić wzór wniosku oraz wzór zgłoszenia.
INFORMACJA O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA:
1. Nauczyciel przedszkola opracowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole do końca kwietnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w
którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
2. Jeśli rodzice uznają, że uwagi zawarte we wspomnianej powyżej informacji mogą
pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju, przekazują ją
dyrektorowi szkoły.

